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BAISI UGMIAGtSII 
IELAIMĖ

Rugpiūčio 2 d. Brooklyne 
gesinant didelės prekybos 
namus, staiga lūžo stoc 
ir 6 ant jo stovėję aušrini n- 
kai nukrito į ugnieFverpetc

Tai viena iš didžiausiu 
tos rūšies nelaimių New ^or- 
ke. Didesnė už jąjbuyo/ik 
1966 m., kada žuvo rP*tig- 
niagesių. 0 didžiausia ne
laimė JAV gaisrininkus iš
tiko 1947 m. Teksase, kur,
dviejuose laivuose įvykus 
dujų sprogimui, kilo gaisras. 
Tada Žuvo 27 ugniagesiai ir 
daugiau kaip 500 kitų. Su
žeistųjų buvo apie 3,000.

SURADO NE
BLOGESNĮ VIETĄ
Atstovų rūmų pirm. Tho

mas 0’Neill, jr., labai supy
ko ant prez. Carterio dėl to, 
kad jis atleido Robertų Grif- 
finą iŠ bendrosios adminis
tracijos viršininko pavaduo
tojo pareigų. Mat, Griffinas 
yra artimas 0’Neill draugas 
ir jis jį buvo Carteriui reko
mendavęs.

Kadangi prezidentui nėra 
naudinga pyktis su daug ga
lios turinčiu atstovų rūmų 
pirmininku, tai Griffinui su
rasta ne blogesnė tarnyba — 
prezidento patarėjo infliaci
jos reikalais Strausso padė
jėju su 50,000 dol. metinės 
algos.

ŽUVO DĖL FANATIZMO
Rachel David, 38 m. moti

na, iš Salt Lake City viešbu
čio 11 aukšto išstūmė savo 
3 vaikus, o kiti 4, kaip poli
cija sako, patys iššoko. Jais 
pasekė ir motina. Tik viena 
15 metų duktė išliko gyva,
^et ir jos padėtis kritiška. 
Seimos tėvas rastas nusi
nuodijęs netoli miesto.

Davidai buvo religiniai 
fanatikai. Pats Davidas ti
kėjosi esąs Jėzus Kristus ir 
tikras Dievas. Visa šeima 
buvusi labai vienas kitam 
atsidavę. Jos galvai nusi
nuodijus, kitiems atrodė ne
besą prasmės gyventi.

ANGLIJOJE SUĖMĖ
LIBERALU VADA

Suimtas Jeremy Tborpe ir 
kaltinamas dalyvavęs są
moksle nužudyti Normaną 
Scottą. Pastarasis 1976 m. 
paskelbė, kad Thorpe turė
jęs su juo lytinius santykius, 
ir dėl to Thorpe buvo priver
stas pasitraukti iŠ nedidelės 
liberalų partijos pirmininko 
pareigų.

Thorpe tebėra parlamento 
narys ir dalyvauja karalienes 
patarėjų taryboje.

IĖ PAULIUS VI-TASIS
.iepos 6 d. savĄvasarinėj rezidencijoj netoli Romos mi

rė širdies smūgio ištiktas Romos Katalikų Bažnyčios virši
ninkas, popiežius Paulius VI-sis. Giovanni Battista Monti- 
ni išbuvo popiežium riko 1963 m. birželio 20 d., kada jis bu
vo karūnuotas pop. Jonę XXI II-jo įpėdiniu.

Vėliausiai 20 dienu bėgyje turi susirinkti 116 kardinolų, 
ne vyresnių kaip 80 m., konklava ir išsirinkti jau 263-jį po
piežių. Tam reikia dviejų trečdalių visų balsų, bet jei per 
9 dienas nepavyks nė vienam kandidatui tiek balsų gauti, 
tada pakaks paprastos daugumos.

šiandien niekas negali žinoti, kas bus išrinktas. Nuo 
1523 m., kada mirė olondas Adrianos VI-sis, popiežium vis 
būdavo renkamas italas, nes ilgus amžius ir kardinolų dau
gumą sudarė italai. Šiandien rinkimo kolegijoj (konklavoj) 
jų bebus 27, todėl yra spėjančių, jog gali būti atsisakyta 
seno įpročio ir popiežiumi išrinktas kitos tautybės dvasiš
kis.

Rinkimuose lems netik tautybė, bet ir kandidato pažiū
ros, kaip jis numato tvarkyti Bažnyčios reikalus. Kaip pa
sauliečių, taip ir kardinolų tarpe yra dešiniųjų, kairiųjų, 
viduriniųjų. Be to, svarbų vaidmenį vaidina ir kandidato 
patirtis, pažintys, įtakos bazė ir kiti daugiau mažiau “po
litiniai** sumetimai.

Spėliojamų kandidatų yra daugiau nei Šeši, jų tarpe Vie
nos arkivyskupas Koenig, Utrechto (Olandijoj) arkivysku
pas Willebrands, italų kilmės argentinietis Pironio, na, ir 
keli tikri italai. Bet kaip visur, taip ir čia staiga gali iš
kilti “juodas arklys**, nes žymieji kandidatai paprastai tu
ri ne tik rėmėją, bet ir priešų. Šiuo metu, iki naujojo popie
žiaus vainikavimo, Bažnyčios žemiškuosius reikalus tvarko 
Vatikano užsienio reikalų sekretorius kard. Villot.

Velionis Paulis VI-sis, kai kieno vadinamas geraširdžiu 
konservatorium, mažai tepatenkino tiek konservatorius, tiek 
ir progresyvistus. Vieniems jis per daug laužė tradicinę 
Bažnyčios tvarką, kitiems jis stabdė gyvenimo pribrandin
tus siekimus. Yra ir tokia stebėtoją nuomone, kad jis bu
vo gana “pažangus** politiniuose bei socialiniuose reika
luose, tačiau “atžagareivis** esminių Bažnyčios doktrinų 
klausimais.

Paulius VI-sis buvo keliaujantis popiežius. Jis pirmas 
aplankė visus žemynus. Vienoj iŠ tų kelionių (Filipinuose) 
buvo kėsintasi į jo gyvybę. Jis taipgi buvo pirmasis popie
žius, kalbėjęs Jungtinių Tautų generalinėje sesijoje. Tai 
derinosi su jo pabrėžiama orientacija į vadinamąjį “trečią
jį pasaulį’*.

Tvirtas tradicinių teologinių pozicijų gynėjas, Paulius 
VI-sis griežtai priešinosi abortams bei gimdymo kontrolei. 
Nemažų ginčų Vatikano viršūnėje ir pasauliečių katalikų 
tarpe kėlė ir jo priešinimasis moterų kunigystei.

Antra vertus, Paulius VI-sis pastojo kelią tiems, kurie 
siekė panaikinti Antrojo Vatikano konsiliumo padarinius.
Ta prasme viena paskutiniųjų nesantaikų buvo su prancūzų 
arkivyskupu Lefebvre, kuris nepakluso atsisakyti mišių a- 
peigose lotynų kalbos. Popiežius po ilgų bandymų arkivys
kupą palenkti uždraudė jam eiti pareigas, tačiau grasina
mos ekskomunikos neuždėjo. Tad Pauliaus Vl-tojo turėta 
didelių sunkumu su abiejais kraštutiniaisiais šiandieninės 
katalikybės sparnais.

Ginčų kėlė ir jo santykiai su komunistų vyriausybėmis. 
Daug kam atrodė, kad Vatikanas per daug Švelniai gynė ko
munistų persekiojamųjų tikinčiųjų interesus.

•Transporto unijos (teamsterių) Melville, N.Y. skyrius te
turi 2,500 narių, o savo vienam pareigūnui 1976 metais iš
mokėjo net apie 640,000 dol.: iŠ tos sumos 26,000 dol. val
dybos nario algos, 209,000 dol. atlyginimo kaip pensijos 
fondo pirmininkui ir net 402,000 dol. kaip sveikatos-labda- 
ros fondo pirmininkui.

Bet JAV federalinis darbo departamentas iškėlė jom by
lų ir reikalauja neteisėtai išmokėta sumą gražinti. Kaip ži
nia, valdžios pareigūnai tyrinėja ir kitų transporto unijos 
vadovų finansines machinacijas, kurios, sakoma, ne kartą 
einančios gengsterių naudai.

POPIEŽIUS PAULIUS VI -tasis (1897 - 1978)

UŽSIENIS APIE JAV POLITIKA
United Press International korespondentu surinktomis ži

niomis, JAV užsienio politika neturi pasaulyje gero vardo.

Žinoma, kad sovietai Carterio nemėgsta, dar nebūtų labai 
blogai, tačiau juos nervuoja ne tai, kad jo politika ją at
žvilgiu būtų kieta ar kovinga, o tai, kad jis jiems atrodo 
nesusitupėjusiu naujoku, kuris, prarasdamas pasitikėjimo 
viduje, negali vesti ir nuoseklios užsienio politikos. (Iš 
kitos pusės, gal geriau, kad Carteris sovietų atžvilgiu 
“blaškosi**, negu kad jis “nuosekliai** nuolaidžiautų.)

Prancūzų vyriausybei nepatinka kaip tik tai, kad JAV 
prezidentas per daug griežtai kaltina sovietus dėl žmogaus 
teisių pažeidimą, o per silpnai tesipriešina jų įsigalėjimui 
Afrikoje. Jo užsienio politika silpnėja ir dėl nuolatinio do
lerio vertės kritimo.

Vokietijos nuomone, Carteris per daug kalba. Jis ir Bon- 
nos konferenciją apleisdamas kitą valstybių vadus paliko 
spėliojančius, kaip jis įvykdys savo platų pažadą sutvarky
ti energijos reikalus, jei kongresas jo siūlymus atmes.

Japonai nepatenkinti Carterio ekonomine politika. Izrae
lis skundžiasi, kad Amerika nebe tarpininkauja, kaip pra
eityje, o arabus tiesiai palaiko, gi Egiptui atrodo, kad pre
zidentas nepakankamai įtaigoja Izraelį būti nuolaidesniam.

Nepatenkinta JAV užsienio politika ir Pietų Amerika.
Tik Didž. Britanijos premjeras Callaghan, gal vieninte

lis iš Europos sąjungininkų, stipriai remia Carterį ir tiki, 
kad Europos ateitis yra susijusi su JAV. Betgi britų spau
da Carterį ypač kritikuoja dėl jo ūkio politikos.

• Rugpiūčio 3 d. autobusas su 48 keleiviais, grįžtančiais 
iŠ teatro, dėl sugedusių stabdžių 50 myliu greičiu įvažiavo 
į ežerą netoli Montrealio. Nuskendo 41 keleivis. Tai buvo 
seneliai, kuriems labdaringa draugija buvo nupirkusi teatro 
bilietus.
• Mashingtone daug ginčų sukėlė ir dabar tebekelia senatui 

statomas 9 aukštų namas, kuris atsieis daugiau kaip 122 
mil. dol., kai bus baigtas 1981 m. Ginčai kyla ypač dėl nu
matomos prabangos.
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Okupuotoje Lietuvoje
■ u—■ i -I , ,1 I

Rusai okupantai, ialin U Lietuvos!
LITERATŪROS IR MENO PREMIJOS

Respublikinės literatūros ir meno premijos šiemet paskir
tos šiems asmenims:

Poetei V. Palčinskaitei ui rinktinę vaikams 
“Namai namučiai“, komp. J. Juozaičiui ui simfo
niją “Rez“, dailininkei J. Malinauskaitei ui su
kurtus scenovaizdžius Kaune dramos teatre, artistui V. 
Paukščiui už vaidmenis, sukurtus Klaipėdos dramos 
teatre, skulptoriui K. P a t o m s i u i už paminklą raudo
nosios kariuomenės kariams, “išvadavusiems Šiaulius iš 
hitlerinės okupacijos“ ir dailininkui A. Stoškui už vi
tražus.

KUR KELIAS, KUR ŠUNKELIS...

Dvi “Mokslo“ leidyklos darbuotojos —.Aniceta Petruške
vičienė ir Genovaitė Gustaitė — praeitą pavasari sumanė' po- 
sidairyti po Sūduvą. Savo kelionės įspūdžiais jos pasidali
no su žurnalo “Literatūra ir menas“ skaitytojais (liepos 
8 d. nr.)

Šit ką jos rašo apie įžymaus rašytojo Kazio Borutos, ku
ris atkakliai priešinosi komunistų maunamam rašytojams a- 
pynasriui, gimtine:

“Važiuojam į Kulokus, K. Borutos gimtinį. Jokios rodyk
lės. »Uias išmintas. Nei prieisi, nei privažiuosi. Vis dėl
to radome. Sodybos pašonėje statomos kolūkio kiaulidės. Iš 
tikrųjų nei Šis, nei tas dabar būtų rodyklė į tokią Borutos 
sodybą“, ironiškai pastebi minėtos keliauninkės.

Iš Čia jos traukia j GulbiŠkius, “Amerika pirtyje“ auto
riaus A. VilkutaiČio gimtine. Ir ten nieko geresnio. “Vėl 
jokios rodykles. Vargais negalais atsidūrėme sodyboje, ku
rioje auga 10 ąžuolu ir Iiepp7 už ju — krūva akmenų. Būtą 
gražu, kad ir iš tapačių sodybos akmenų vietos kultūros 
darbuotojai sukrautų koki atminimo kauburėli, prikaltų me
morialinę lenta, o prie kelio pritaisytų rodyklę ir bent šitaip 
pagerbtą XIX a. lietuvio publicisto, literato, pirmosios lie
tuviškos komedijos “Amerika pirtyje” autorių.

“Nusiplukome, kol radome J. Basanavičiaus gimtinę. Lai 
mė, sutikome melioratorių - jis ir palydėjo motociklu kelio 
vingiais į norimą vietą.

“Užtat kaip gera važiuoti j. Būdviečius“, džiaugiasi tos 
keleivės. “Čia gimė Vincas Mickevičius—Kapsukas, pirma
sis Tarybų Lietuvos pirmininkas. I sodybą iŠ visų pusių ve
da rodyklės“.

JAUNIMO “DOVANA“ HAVANOS FESTIVALIUI
Kubos sostinėje nuo liepos 28 iki rugpiuČio 5 d. buvo ko

munistą sušauktas Vienuoliktasis pasaulio jaunimo ir stu
dentų festivalis. Jame dalyvavo ir Lietuvos jaunimo “atsto
vai“. Solistė Irena Milkevičiūtė ir V. Ganelino vadovauja
mas džiazo muzikos trio atliko meninės programos dalį.

Visoj Sovietu S-goj buvo įsakyta “savanoriškai“ tą festi
valį paremti. į tųjų “savanorių“ eiles teko įsirikiuoti ir Lie
tuvos jaunimui. “Tiesa“, pvz., rašo, kad Vilniaus elektros 
matavimo prietaisu gamyklos komjaunimas į festivalio fondą 
inešė 2,500 rubliu.

Jei ir kitur buvo tokiu uolių “savanorių“, tai kokia graži 
sumelė iŠ Lietuvos nuplaukė į Havaną!

KA MES DOVANOSIME VIKTORUI PETKUI?

Kaip rašėme “Keleivyje“, Lietuvos jaunimas ir tikin
tieji Viktorui Petkui per vieną drąsią moteriškę dovanojo 
raudoną rožę. Mes, Vakaruose gyvenantieji, vietoj rožės 
galime - ir privalome - jam įteikti kitokią dovaną, bū
tent, didelę, didele krūvą laiškų Amerikos valstybinin
kams, prašant musųdrąspjį lietuvį išgelbėti.

Laišką parašyti nesunku; reikia tik sugaišti valandžiu
kę laiko ir išmesti keletą centų. Net patriotinę prakalbę 
atlaikyti ar išklausyti kartais sunkiau, negu sumesti ke
letą žodelių V. Petkaus naudai. Tad padarykime jam tą 
dovanėlę!

Kam rašyti? Štai keletas adresų:

The Honorable Jimmy Carter, President of the United
States, The White House, Washingtcn, D.C. 20500. Adre-
Kreiptis: Mr. President: , , , . » , »

(nukelta į 3 psl.)

SANTARIIČIU
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 7-10 dienomis 
Tabor Formoj, Sodus, Mich., 
kviečiamas Dvidešimtpenk- 
tasis Santaros—šviesos Fe
deracijos suvažiavimas. Ja
me skaitys paskaitas:

Czeslaw Miiosz ir Tomas 
Venclova apie “Vilnių kaip 
dvasinio gyvenimo formą“, 
Algimantas Gureckas apie 
“Tautų apsisprendimų ir Ry
tu Europos taikos pagrin
dus“, Henrikas Nagys apie 
“Literatūros lankų sąjūdį 
Šiandieniniu žvilgsniu“, A- 
leksandras Štromas apie 
“Lietuvos valstybingumo 
klausimą ir dabartinę padė
tį“, Audrius Plioplys apie 
“Sąvokinį meną“ (ta proga 
turės ir savo darbų parodą), 
Virginija Bird apie "Amati
ninkų ir amatų raidą Vilniu
je 1860-1914 m.“, Rimos 
Kriščiūnas apie “Apsispren
dimą emigruoti 1945—1950 m. 
dokumentuose”, Rimvydas 
Šilbajoris apie “Rūstybės 

-šviesų Kazio Borutos poezi
joje”, Augustinas Idzelis, 
Vincas Rastenis, Tomas 
Venclova ir kt. apie “Zydų- 
lietuvių santykius ir tų san
tykių svarstymo“. Jonas Me
kas rodys savo filmą dieno
raščius, o Algis Rukšėnas 
skaitys iš savo naujo veika
lo “Tartarus, arba Posėdis 
pragare”.

Be to, bus sesija drama
turgų Algirdo Landsbergio 
ir Kosto Ostrausko drama
turgijai apžvelgti, autoriams 
dalyvaujant, Aldonos Stem- 
pužienės—Švedienės ir Jono 
Švedo koncertas, ir poezijos 
vakaras, kuriame savo kūry
bą, skaitys Vitalija Bogutai- 
te, Jonas Mekas, Czeslaw 
Miiosz, Henrikas Nagys, 
Liūne Sutema, Aldona Veš- 
čiūnaitė ir Tomas Venclova.

Ar latviai už mus pranašesni ?

S.m. liepos 28 d. “Darbininkas“ paskelbė bostoniškio 
prof. Jeronimo KAČINSKO straipsnį, aptariantį neseniai mu
sų mieste įvykusi latvių meno festivalį, ypač jo muzikinę 
dalį. Recenzentas latviams nepašykštėjo gerų žodžių, pa
girdomas juos. kad “pločiu mastu pademonstravo savo pa
žangiąją muzit^s kūrybą, negailėdami lėšų pasamdyti aukš
tos kokybės profesionalų orkestrą“, kad jų “muzikai parodė 
rimtą pasiruošimą, gabiai atlikdami savo meninius uždavi
nius“, kod, pvz., “ypač įsidėmėtinas buvo kompozitorius ir 
dirigentas Janis Kalnins“, kurio 4-toji simfonija— “tai so
lidus ir gerai išbaigtas kūrinys, tinkąs bet kuriai pirmaeilių 
orkestrų programai

ToČicd. šia proga mums ypač įdomios tos pastabos, ku
riomis komp. J. Kačinskas lygina latvių, muzikinį gyvenimą 
su mūsuoju. Ir čia autorius randa kuo nusivilti ir pasiskųs- 
ti: , ,

“Tenka prisipažinti, kad esame gerokai atsilikę nuo bu- 
vusiųsavo kaimynų. Būdami išeivijoje, latviai nepaprastai 
išaugo, ypač instrumentalinės muzikos srityje.

Neužginčijama, kad lietuvių Iiaudies daina visu intensy
vumu turi būti puoselėjama. Gražu ir naudinga burti jaunimą 
į tautinių Šokią ir dainų ansamblius ir rengti jų Šventes, ta
čiau tai nėra galutinė ir aukščiausia mūsų muzikos meno ap
raiška, kaip daugelis mūsuose yra įsitikinę ir bando kartais 
net fanatiškai įtaigoti. Dažnai tenka girdėti nuomonę, kad 
mums reikia remtis išimtinai lietuvių liaudies meno Žanru, 
koks dabar yra demonstruojamas mūsų populiarių jų šokiu ir 
dainų ansamblių, o ne skrajoti muzikos aukštumose, kur ne
galime prilygti šio krašto išsivysčiusiai meno plėtotei.

Latviai, gyvendami šiame krašte, gerai suprato savo kul
tūrine paskirti ir salia puikiai pavykusiu dainų ir tautiniu 
šokiu pasirodymu suruose net tris papildomus instrumenta- 
linius arba instrumentaliniai—vokalinius koncertus. Kodėl, 
ruošdami savo dainų šventes, negalime pasekti latviu pa
vyzdžiu? Tik nevienašališkai suprastas lietuvių dainos ir 
muzikos meno puoselėjimas gali priartinti mūsų muziką prie 
pažangesnės kūrybinio srauto tėkmės”, baigia savo raSinj 
prof. Kačinskas.

Kietoki, bet, turbūt, teisingi žodžiai. Tačiau ne paslap
tis, kad j pažangų, nūdienišką kūrybinį srautą įsiliejančios 
muzikos mūsų publika vengia, jos nemėgsta ir neįvertina, o 
mūsų kultūrinės Šventės (kaip rodė kad ir Pasaulio Lietuvių 
Dienu pavyzdys) vis dar, aplamai paėmus, rengiamos sau 
patiems, savo pačių pasitenkinimui, o ne veržliam bei am
bicingam reprezentavįmuisi “pasaulio veidrodyje“.

Bus paminėta ir Federaci
jos 25 m. sukaktis. Dėl in
formacijos Bostono apylin
kėje kreiptis į M. Drunga.

VOKIETIJA

NEPRIĖMĖ sovietu
KONSULO PASIŪLYMO

Kai š.m. gegužės mėnesį 
V. Vokietijoje lankėsi So
vietų Sąjungos diktatorius 
Leonidas Brežnevas, kun. 
Vaclovas Šarka per kancle
rį Schmidtą pasiuntė jam 
rastą, kuriame pavaizdavo 
sunkią tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje ir paprašė Brežne
vą greitos pagalbos: leisti 
tikintiesiems žodžio ir spau
dos laisvę, švęsti pagrindi
nes religines šventes, su
grąžinti iš tremties du vys
kupus ir kelis kitus (ju. tar
pe ir pasauliečius), uždraus
ti persekioti kunigus, kurie 
moko vaikus tikėjimo ir mo
ralės dėsnių ir t.t.

To rašto nuorašai pasiųs
ti visiems generaliniams 
konsulams, ju. tarpe ir so
vietiniam konsului Hambur
ge, i didžiosioms V. Vokie-

(nukelta į 5 psl.)

ŽVILGSNIS I IZRAELI
šiame ir ateinančiame KELEIVIO nr. spausdiname žiupsnelį 

Izraelio įspūdžių, kuriuos mums atsiuntė mūsų bendradarbis Vo
kietijoje, lietuvių jaunimo ir socialdemokratu veikėjas ROMAS 
ŠILERIS, anksčiau repatrijavęs iš okup. Lietuvos.

Netikėtai pakliuvau į Izraelį, kai jisai minėjo savo nepri
klausomybės 30 metu sukokti. Kaip ir daugelį, kurie pažįsta 
tik “Spalio revoliuciją“, tokios nacionalinės Šventės nu
teikia labai skeptiškai, nuotaikos nepakelia nei spalvotos 
lemputės, nei blogai suderintas orkestras. Nelabai domėjau
si, ką ten žmonės per pastaruosius 30 metų atliko. Mano ma
nymu, svarbiau ateinantieji metai, nes šiaip ar taip Izraely
je turės daug kas pasikeisti - ir pasikeis.

Pirmom dienom pamaniau, iŠ kur čia visur tiek daug, tiek 
daug tų arabų, o mane bandė Įtikinėti, kad dalis tų arabiš
kai atrodančiųjų - tikrų tikriausi žydai. O vistiek sunku 
tuo tikėti. Aš žydus visada kažkaip kitaip Įsivaizduodavau.

Tikrų arabų dabartiniame Izraely gyvena apie pusė mili
jono. Jų gyvenvietes užtiksi, eidamas “Kristaus keliais“. 
Pokalbiuose su jaunesniais žydais susidarė įspūdis, kad 
nelanksčioji vyriausybės politika jiems nelabai prie širdies 
kad, esą, reikia arabams atiduoti jų žemes... Jaunimui nepa
tinka ir tai, kad vyrams karinė prievolė tęsiasi 3, moterims 
2 metus. Jauni žmone's nori “pagyventi“, o dėl didžiules 
infliacijos toli nenukeliausi. Juos labai vilioja JAV, Kana
da, Vokietija.

Kad ir vyresnieji, nors ir kitaip kalba, ateitimi lyg tai ne
pasitiki, labai aiškiai matyti Tel Avive. Sakau, tokio ap
leisto apsipirkimo centro ir tokią apšepusių kavinių dar nie
kur nesu regėjęs. Atrodo, kad krautuvininkai taip ir galvo
ja, kad bėdos atveju savo “kromelj“ čia susipakuos ir jį 
išsipakuos vėl kur nors Baranovičiuose... Man mėgino aiš
kinti, kad krautuvininkai turi mokėti didelius mokesčius ir 
dėl to negali nieko investuoti, bet kažin?

(nukelta į 3 psl.)
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TARYBINIO MELO PERTEKLIUS
Susidarius palankesnėm Rytu ir Vakaru susisiekimo ir su

sižinojimo sąlygom. Sovietų Sęjungos ir okup. Lietuvos tik
rovę šiandien čia palestame beveik taip pat, tarsi būtume 
tenai visų laikų gyvenę. Palįstame ir sovietinių laimėjimų 
priežastis bei padarinius, ir “tarybinį teisingumų”, ir so
vietinio tardymo metodus, ir teismo vaidybine režisūra, ir — 
propagandinį melų... Ypač tų melų, kuris iŠ tolo net geriau 
įžiūrimas ir kurio Sovietijoje toks didelis perteklius, kad ja
me net bet kuris tiesos grūdas nuskęsta kaip įdurpinyčios 
dumblą.

Žinoma, galima butų tik ironiškai Šypsotis, kai tuo melu 
Šventinama sovietinio komunizmo ideologija, gražinami ir 
šlovinami Sovietų Sąjungos vadoi, didinama ju “taikos mei
lė”, peršamas ju “komunistinės demokratijos” pavyzdys ar 
kvailinami kai kurie Vakarų politiniai naivuoliai. Bet mums 
jau tikrai daug Šlykščiau ir skaudžiau, kai šio melo smala 
tepama mūsų pačių tautos istorija, juodinami mūsų tautos 
laisvės siekimai, grimuojami laisvės kovotojų veidai ir ap
laistomi net Žuvusiųjų kapai.

Sunku Čia būtų ir išskaičiuoti tą gausybę sovietinio melo 
faktų nuo išmeluoto ir dabar pastoviai meluojamo “Lietuvos 
savanoriško įsijungimo į Tarybų Sąjungą” iki š'iandien “lie
tuviu tautos nuoširdžiai reiškiamos meilės Didžiajai Tėvy
nei”. Bet prisiminkime tik paskutiniuosius pavyzdžius.

*
Štai pastaruoju metu okup. Lietuvos spaudoje nepapras

tai pasišokėta nujuodinti jau 16 metų atkalėjusį ir vėl 15 
metu nuteistą Helsinkio grupės narį Viktorą Petkų. Nors pa
ties teismo kaltinimuose pabrėžiama, kad jis jau pirmaisiais 
pokario metais kurstęs prieš tarybų valdžią ir reiškęsis “na 
cionalistine veikla”, kad platinęs antitarybinius atsišauki
mus ir memorandumus, kad vėliau platinęs nacionalistinio 
turinio knygeles, rinkęs partizaninio laikotarpio dokumen
tus, niekinęs tarybinę santvarką ir agitavęs jaunimą, - Pet
kus nesąs politinis kalinys... Mat, tokią Sovietų Sąjungoje 
dabar nėra!.. Jis turįs būti kriminalistas...

Na, ir sovietine melo propaganda, nuteistajam sėdint ka
lėjime, o jo gynėjam neleidžiant nė prasižioti, Sitų ištver
minga if drąsų rezistentą kriminaliniu nusikaltėliu ir sten
giasi padaryti. Jos nuvalkioto leksikono žodžiais, Viktoras 
Petkus “plėšikavęs” meno draugijos kasoje, tvirkinęs jau
nimų, esąs “nusikaltėlis ir sukčius”, "ne tik didelę prak
tiką turintis šarlatanas, bet ir užkietėjus nusikaltėlis, kurio 
visas gyvenimas skendėjo nacionalizmo garuose”, o “savo 
nusikalstamiems tikslams siekti... visada naudojo melą, suk
čiavimą, faktų klastotę, pasitelkdamas j pagalbų visiems 
kriminaliniams nusikaltėliams budingąavantiūrizmų”.

Ir panašiai tęsiama, kol išsibaigia visas tarybinis keiks- 
minis žodynas, matyt, vis norint įtikinti ir Lietuvoje gyve
nančius tautiečius, ir išeiviją.

Bet šia proga mes dar gerai prisimename, kad ir Simas Ku
dirka, vos nušokęs nuo tarybinio laivo, irgi buvo apšauktas 
kriminalistu, pagrobusiu kapitono tūkstančius rublių, tik jo 
teisme tie KGB paskubom sufantazuoti rubliai visiškai iš
nyko iškaitinamojo akto...

Prisimename, kad ir Romas Kolanto sovietinio melo pro
pagandos buvo apjuodintas “veltėdžiu" ir “pamišėliu”.

Prisimename, kad 25 metus atkaįėjęs ir vėl nuteistas re
zistentas Balys Gajauskas meko propagandos toip pat buvo 
padarytas “veltėdžiu”, “valkota” ir "chuliganu”.

Nepamiršome milžiniškų ir kruviną Kauno jaunimo poka- 
lantinių riaušių, aidėjusių Šukiais “Laisvės Lietuvai!”, tik 
okupanto kariuomenės specialių dalinių numalšintų, kurias 
sovietinis melas paskelbė pasauliui vien “aštuoniu chuliga
nu” provokacija.

Na, o dar atmintinos Vilniaus sporto stadiono politines ir

tautinės nuotaikos demonstracijos, to paties melo žodžiais, 
tebuvusios tiktai “kelių girtuoklių išsišokimas”, kurio be
veik niekas nė nepastebėjes...

Sakytumei, net keista. Seniau, dar Stalino laikais, Sovie
tą Sąjungoje kriminalinių nusikaltėlių ir nusikaltimų, regis, 
visai nebuvo, nes apie juos anoje sovietinėje spaudoje ne
randame nė Žodžio. Tada tik “liaudies ir valstybės priešai” 
bei “ideologiniai nukrypėliai”, net senieji komunizmo sta
tytojai, patys sau maldavo mirties bausmės ir, jų pageida
vimu, buvo skubiai sušaudomi. O dabar - visi teisiamieji 
yra tik vagys, išeikvotojai, chuliganai, homoseksualistai, 
banditai, sukčiai, avantiūristai, pamišėliai, veltėdžiai, gir
tuokliai ir kekšės... Žiūrėkite: nesama nė vieno padoraus 
žmogaus, kuris būtu rusiškojo komunizmo priešas, kuris rei
kalautų močiutės Maskvos prie širdies priglaustam savo 
kraštui laisvės ar dar kažkokių teisių!..

Tiek to. Mes to melo gal ir nesumažinsime, nes ant jo 
plūduriuoja visa sovietų imperija. Tik jau ypač nejauku klau
syti ir skaityti, kai okupanto papirktas lietuvis Šitaip meluo
ja kitam lietuviui ir dar lietuviškai.

V. PETKUI...
(atkelta iš 2 psl.)

The Honorable Cyrus Vance, Secretary of State, Depart
ment of State, Washington, D.C. 20520. Kreiptis: Mr. Sec
retary:

Rašant senatoriui, adresuoti šitaip: The Honorable......
United States Senate, Washington, D.C. 20510. Kreiptis: 
Dear Senator........

Rašant kongresmanui, adresuoti šitaip: The Honorable
....... , House of Representatives, Washington, D.C. 205T5.
Kreiptis: Dear Congressman........

O ka rašyti? Duodame keletą laišku pavyzdžiu:

1. Your efforts on behalf of human rights are admirable.
We urge you to continue in them, and to ūse the powers of 
your office to help free Lithuanian dissident Viktoras 
Petkus.

2. 1f the Russians are going to mistreat people likę Vik
toras Petkus in flagrant violation of the Helsinki Agree- 
ments, they shouldn’t expect any economic consideration 
from us. I ask for your intensified effort in securing the 
release of Petkus and, in general, in guaranteeing that 
detente becomes a two-way Street.

3. Please do your utmost in helping Viktoras Petkus, a 
member of the Helsinki monitoring group in Lithuania. He 
has recently been condemned to T5 yrs. for his human 
rights efforts. We should let the Soviets know that we 
consider this to be a mockery of Helsinki and an open 
assault on universally invoked human rights principles.

Tekstus galima pakeisti kaip patinka. Geriausiai rašy
ti savaip, kad laiškai nebūtų visi vienodi. Dėl patarimo 
skambinti “Keleiviui” popiečiais. Įstaigoje turime ir 
daugiau laiškų pavyzdžių.
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10 Central Avenue 
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai ii Worcesterio atša
liam įvairius siuntinius į Lieta 
’vų ir kitus,Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai te
itomis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigas ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje jfSfte pasirinkti už
sakytu prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas Z., frhyrinakl

Elood Square 
Hardware Co.

Savtaiakaa N. J. ALBANA
•» KAST BBOABVAT 
IOUTU BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-dldS 

Mrora Dalai 
VopJerūd Siannma 

Stiklai Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys piomkariama 
VlaoMa ra’Htea telktai

APIE IZRAELI...
(atkelta iš 2 psl.)

Būtų tikrai gaila, jei Izraelis dingtų, bet dėlei to nebus 
galima kaltinti nei arabų, nei amerikiečių. .. Nepakanka už
sienyje gyvenantiems žydams nuraminti sąžinę pinigų siun
timu Izraelin, o jį patį - jo valdymų, tvarkymą, adminis
tracija — palikti Žydams iš Rusijos ir Arabijos.

te*
Turistui kraštas gana įdomus. Žaliuojantys Golanai, Ga

lilėjus, Sinajaus dykumos, sena ir nauja Jeruzalė, visuomet 
švytinti saule... Ko atvykusiam svetimšaliui daugiau berei
kia^

ŽYDAI IS LIETUVOS

Jų čia nemaža. Ekonomiškai visi jie pakenčiamai susi
tvarkę, bet socialiniu požiūriu yra kritę. Buvę direktoriai 
dirba įstaigų tarnautojais. Tik kai kurie profesionalai pajė
gė įsiaarbinti savose profesijose, bet ir tai nepasiekė Lie
tuvoj turėto lygio.

Be to, jie man atrodė gana flegmatiški. Ar čia kaltas pa
stoviai šiltas oras, ar nusivylimas, nelinau.

Lankantis jų namuose beveik visur užtikau lietuvišką 
kampelj. Lietuvos laikai prisimenami labai gerai ir palaiko
mi stiprūs ryšiai su Lietuvoje pasilikusiais. Ryšiai su lie
tuvių išeivija tuo tarpu silpni. Mažai kas gauna vieną kita 
laikraštį; daugiausia spaudos ateina iš Lietuvos.

Jaunesnieji susibūrė į grupę “Mes esame čia”. Tai folk
loristinė trupė, įsisteigusi dar Lietuvoje,turinti apie 100 
narių, keliaujanti po pasaulį, buvusi ir JAV. Toje trupėje 
yra ir lietuvių, kurie galėtų sudaryti Izraelio lietuvių jauni
mo sąjungą, dalyvauti būsimame Jaunimo kongrese, net ir 
atlikti meninės programos dal.i.

Kitą kartą apie kibucus.
ROMAS ŠILERIS

Į DKAUimMO AGENTCRA i 
AtHeka įvairių rūšių

į draudimus
t Kreiptis senu adresu•
į BKONIS KONTR1M ; 

h98 Broadvray
| So. Boston, Mass. 02127 
| TeL AN 8-1701

PETER MAKSVYTIS
Carpautor & BdMer

<9 Churek Street 
B. Milton, Mau.

Atlieku visas petabya, išmau
to ir projektaMmo darbas tt len
ko ir vidoje, gyvenamų name ir 
Manio pastate, ingai Jane rolka- 
lavima. Senkite viaadoa flcl • va- 
’aiMu vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTB
Valandos:

nuo 10 ryte Iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—užderu 

44R BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.
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— Teve, kur tu susirinkai 
tokį pundų senu laikraščių? 
Ar tik ne iš šiukšlių stati* 
nės išsitraukei?

— No, Maiki! Vakar man 
davė Bambickas visa Šių 
krūvų an.erikoniškų ir so- 
vietskų gazietų ir liepė ge
rai įsispoksoti £ jų pikčerius. 
Sako, jei gerai jam pasaky
siu, koks tarp jų yra big dip- 
rensas, tai gausiu visų pan
tį “Four Roses”. Vedlug to 
ir noriu su tavim pasirodavo- 
ti. Taigi, vot, pažiūrėk, ir 
kų tu pasakysi?

— Nieko Čia nėra nepap
rasto. Visos nuotraukos jau 
senų įvykių ir net apglam
žytos. Na, amerikietiškos 
fotografijos gal aiškesnės, 
nes mūsų fotografavimo ir 
spausdinimo technika gal 
modernesnė ir geresnis laik
raščių popierius...

— No, vaike! Dabar matau, 
kad tu už mane Žlibesnis.
O aš čia įspoksinu visai ki
tų biznį. Vot, tu tik pavei
zėk, kaip aš čia tuos pik
čerius greta sudėjau. Nagi, 
anava, mūsųNiksonas kaž
kokiame Maksvos piknike 
juokiasi iš viso pilvo, kad, 
rodos, net jo balti dantys 
išbyrės, o Chruščiovas toks 
piktas, kad, sakytum, tuoj 
nukas Niksono atkištų pirš
tų... 0 va mūsų Karteris iš
sišiepęs ligi ausų, net val
gydamas šolderį su krienais, 
o ruskis Gromika susirau
kęs, kaip devynios pėtny- 
cios, nors ir laiko saujoje 
didelį kaušą gyvatinės... O, 
va, jų prezidentas Brežniau- 
skas, šnekėdamas su gazie
tų pisoriais, turbūt, keikiasi 
po maternamu, nes net jo a- 
kių lėliukės baltos ir anta
kiai pasišiaušė, o mūsų Dzi- 
mis - ir vėl prunkščia į sau
jų... Nu, o čia mūsų senato
riai, klausydami DŽimiospy- 
Čious, visi Šypsosi išsižio
ję ir, rodos, laukia, kad į 
gerklę įskristų musė, o rus
ino partijos skodo prieksė- 
dos atrodo tarsi nusūdyti 
ant rastrielo... ir dar, Mai
ki, tu tik dirstelk j Šituos

du pikčerius. Ar tu matai, 
koks big diprens tarp so- 
vietskos Rosijos ir Ameri
kos? Ten sovietska merga, 
kaip giltinė ar kaip mano 
gaspadinė, pasikazojusi un- 
darokų su šluotą šienauja 
Kremliaus piečių, kad jųjų 
valdžios ponai nepaslystų 
ant dicidento nusispiauto 
skreplio, o mūsų leidukė 
nuoga kvatodama raitosi 
Floridos bičiųje ant karštų 
pieskų ir dar kutena kažko
kio kupČiaus barzdą... Nu, 
tai sakyk, ar aš neišgrajy- 
siu Bambicko gyvatinės bon- 
kq?

— Gal ir laimėsi, nes esi 
tikrai pastabus.

— Nu, matai! Kad tavo žo
dis tik nueitų į Dievo ausį! 
Bet, Maiki, tu išvirozyk man, 
ar sovietskoj Rosi joj dabar 
žmonės jau tikrai visai ne
sijuokia, kad čia visi tokie, 
kaip musmirių pririję?

— Žmonės visame pasau
lyje savo privačiame gyve
nime ir juokiasi, ir verkia. 
Bet dar Stalino laikais ko
munistinė ideologija ir san
tvarka reikalavo, kad tikras 
komunistas visur būtų be- 
priekaištingai rimtas, kovin
gas ir kupinas neapykan
tos buržuazijai ir kitiems 
Sovietų Sąjungos priešams. 
Del to tokius rūsčius gyvū
nus viešumoje vaidino par
tijos vadai, eiliniai nariai, 
o taip pat ir kieto režimo į- 
gąsdinti visi kiti piliečiai. 
Tik tokie jie buvo vaizduo
jami ir laikraščių iliustraci
jose. Kadangi Sovietijoje 
moteris privalo būti taip pat 
komunistinio avangardo ko
votoja, tai ji ne tik fotogra
fijose, bet ir dailininkų kū
riniuose irgi rodoma ne ko
kia žaisminga gražuole, o 
niūri ir aštrių bruožų akmens 
statula. Tik vėlesniais va
dinamojo “atolydžio” lai
kais jau ir ten atsirado nuo
traukose šypsena ir net ele
gantiškų mergaičių vaizdai, 
ką gali pastebėti ir iš oku
puotos Lietuvos gaunamuo
se žurnaluose.

- Dabar, Maiki, aš supran
tu, kodėl iŠ Lietuvos parsi
kviesta Zacirkos giminaitė 
tik trečią dieną ir gerai įsū
nius macnos gyvatinės pra
dėjo kaip žmogus kalbėti ir 
juoktis. ZnoČijas, tik tada 
jai atsileido komunistų su
šaldytas liežuvis...

KELEIVYJE GAUNAMOS

NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius
ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMINIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

NARSA GYVENTI, romanas, 
parase-Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

SOVIETU ANTIAMERIKINĖ 
PROPAGANDA

Kai JAV spauda, radijas ir televizija net per daug sten
giasi Sovietų Sąjungos neužrūstinti, skelbti tik patikrintus 
sovietinio gyvenimo faktus ir juos objektyviai komentuoti, 
sovietai planingai ir tarptautiniu mastu lieja ant Amerikos 
pilnas dervos statines, savo informaciją atitinkamai iškrai
pydami ir naudodami tik grynai politiniams tikslams. Apie 
tą sovietų antiamerikinę žodinę ofensyvųdabar jau pateikia 
duomenų ir specialus JAV administracijos komitetas, kuris 
juos surankiojo ČIA įstaigos ausimis ir rankomis. Sovietų 
antiamerikine propaganda, intensyviai vedama net NATO 
valstybėse, pagaliau susidomėjo ir kongresas, paragintas 
atkreipti dėmesį ir į JAV viduje didinimą komunistinę agi
tacija..

Tomis žiniomis Sovietų S-ga prokomunistinei ir antiame- 
rikinei propagandai kasmet skiria mažiausiai 2 bilijonus do
lerių. Tų propagandą per visat žemės rutulį skleidžia labai 
platus tinklas trumpųjų bangų radijo siųstuvų net 84 kalbo
mis.

^iuos radijus ir užsienio spaudų atrinktomis žiniomis ap
tarnauja Tasso ir Novosti žinių agentūros. Be to, sovietų 
propagandai dar padeda apie 500 sovietų užsienio spaudos 
atstovų, visos jų, ambasados, daugiau nei 75 komunistų, par
tijos, veikiančios įvairiuose kraštuose už sovietinio bloko 
ribų ir turinčios apie 3.5 mil. narių.

Reikia dar nepamiršti, kad svarią paramą šiai komunistų 
antiamerikinei agitacijai teikia įvairiuose kraštuose lindin- 
tieji gausūs KGB agentai, kurie seka tų Šalių gyventojų 
nuotaikas, papirkinėja diplomatus, verbuoja šnipus, vagia 
slaptus dokumentus, falsifikuoja “įrodymus” ir skleidžia 
gandus.

Be to, sovietu propagandos skleidimui labai uoliai tar
nauja visos vadinamojo “komunistinio fronto” organizaci
jos. Tarp jų ČIA pateiktame raporte minimos šios pačios 
svarbiausios: “Pasaulinė taikos taryba”, turinti centrą 
Helsinkyje ir skyrius apie 120 valstybių; “Tarptautinė mo
terų demokratinė federacija” su centru Rytu Berlyne ir apie 
200 mil. narių; “Pasaulinė darbo unijų federacija” su 170 
mil. narių; “Tarptautinė žurnalistų organizaci ja”, kurios 
centras Prahoje; “Pasaulinė mokslo darbuotojų federaci
ja”, kurios skyriai yra Londone ir Paryžiuje; “Tarptautinis 
taikos institutas” Vienoje; “Afro-Azijos tautų solidarumo 
organizacija” Kaire ir kt.

Tad galima suprasti, kokią gausią Kremlius turi komunis
tinių propagandistų armiją ir kokį tvirtą jų remiantį organi
zacinį užnugarį. Dėl to suderintas komunistų antiamerikinis 
riksmas nustelbė Belgrado konferencijoje iškilusius Sovie
tuos disidentų ir pavergtųjų skundus, pritildė prez. Carterio 
žmogaus teisių reikalavimus, nubaidė jį nuo neutrono bom
bos projekto ir net įtaigojo Amerikai kaltinimą, kad jos ČIA 
agentai esą nužudė buvusį Italijos premjerą Aldo Moro...

(nukelta į 5 psl.)
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Didėjanti gerovė prieš bankrotą?
Infliacija, nuostolingi streikai, milžiniškos išlaidos gink

lavimuisi, dolerio vertės kritimas prieš užsienio valiutas, 
negatyvus užsienio prekybos balansas, milijonų barstymas 
kartais visai nenaudingiems projektams — visa tai, regis, 
turėtų būti tiktai krašto ekonominės krizės ir JAV gy
ventojų vargo ženklai. Bet pastaruoju metu surinkti sta
tistikos duomenys ir viešosios nuomonės apklausinėjimo re
zultatai liudija lyg ir nuostabią priešingybę: bedarbių 
skaičius nuo prieš 4 metus buvusių beveik 8% sumažėjo iki 
5.7%, išsikovojęs didesnius atlyginimus, amerikietis “pra
turtėjo”, daugiau perkasi prabangos dalykų ir aplamai gy
vena plačiau, negu senesniais laikais.

*
Žinoma, visa toji gerove gali būti laikina ir yra iš dalies 

pagimdyta didėjančios infliacijos baimės bei nepasitikėjimo 
dolerio “galybe“, bet jos realūs faktai tikrai idomus.

Pavyzdžiui, pastebėta, kad šeimos perka žymiai daugiau 
namu, nors jie ir gerokai pabrango. Tokių namų vidurkio kai
na yra net 59,400 dol. Matyt, kapitalas investuojamas i ne
kilnojamąjį turtą ir saugumo sumetimais, dėl to noriai per
kami ir žemės sklypai būsimai statybai ar vėlesniam parda
vimui.

Naują liuksusiniai įrengtų automobilių per metus parduo
dama apie 11 milijonų, tarp kurių gana stambus skaičius 
30,000 - 40,000 dol. vertės. Žymiai daugiau parduodama ir 
jachtų, kurių kaina svyruoja tarp 50,000 ir 500,000 dol.

Brangenybių pirkliai giriasi, kad jų biznis klesti geriau 
nei bet kada seniau, nes aukso, sidabro ir brilijantą papuo
šalai graibšte graibstomi.

Sumažėjus taupumui, gausiau yra lankomi restoranai, ir 
darbininko Šeima kartais nesivaržo išleisti net 50 dol. už 
pietus su užgėrimu. Pasilinksminimų pastogėse galima pa
kankamai sutikti ir bedarbių bei socialinės globos šelpiamų, 
jų, gaunančių atitinkamą savaitinę ar mėnesinę finansinę pa- 
rama.i

Statistika rodo, kad šiuo metu gausiau lankomi ir kino te
atrai, kurių skaičius šiemet padidėjo net 16,829, o pajamos 
nuo pernykščių 3.2 bilijonu doleriųpakilo iki 3.5 bilijonų 
jau Šiais 1978 metais. Metropolitainos opera savo sezoną 
pratęsia 3 savaitėm, nes visi bilietai lengvai išparduodami 
iš anksto.

Be to, amerikiečiai jau žymiai dažniau ir toliau keliauja 
lėktuvais ir kitomis susisiekimo priemonėmis ne tiktai kraš
to viduje, bet ir užsienin.

Deja, didele dalis Šios amerikiečio gerovės ir prabangos 
yra praskolinta. Juk visi žinome, kad Čia namai perkami iš
simokėtinai, automobiliai - issimoke’tinai, spalvoti televi
zoriai - išsimokėtinai, o parduotuvėse pastebėsite, kad lie- 
sesnes kišenės savininkas kartais net nosines perka išsimo
kėtinai... Be to, jeigu esi “padorus skolininkas“, tai bankai 
net laiškais siūlo tau ir grynus pinigus, - tik imk ir mokėk 
procentus!

Del to tik praeitais vieneriais metais pirkėjai įsiskolino 
143 bilijonus dolerių, o iŠ viso dabar amerikiečiai yra sko
lingi įvairių gėrybių gamintojams ir pardavėjams net 1 trili
joną 162 bilijonus dolerių! Taigi, tą astronominę sumą pada
linus is gyventojų skaičiaus, kiekvieno galvą prislėgtų net 
4,748 dol. skola... Laimė, kad ne ant visų pečių lygiai ta
sai svoris gula.

Nors galimybė kone viską išsimokėtino: įsigyti labai pa
gyvina prekių apyvartą ir gamybą bei patenkina gyventojų 
poreikius, bet, stovėdami prieš tokią trilijoną dolerių prašo
kančią pirkėjų skolą, ekonomistai jau būkštauja. Juk tokiam 
skolon pirkimo karščiui atvėsus ar dėl kitų priežasčių gy
ventoju piniginėm subliuškus ir nepajėgiant skolų mokėti, 
tuoj atsirastų gaminių perteklius, sustotų dalis fabriku, pa
didėtų nedarbas ir milžiniškai išaugtų raguotos ekonominės 
krizės Šmėkla. Bet, sakoma, nors ir su vienu doleriu kišenė
je perkant Cadillacą, reikia tikėti šviesia, ateitį...

sov!et!?propagandT^""^™
(atkelta is 4 psl.)

No, o visi žinome, kad prokomunistinės ir antiamerikinės 
propagandos uolių talkininkų turime ir išeivijos lietuvių tar
pe, kuriu priekinėse eilėse stovi musų vadinamųjų “pažan
giųjų” spauda ir jų organizacijos.

VOKIETIJA.(atkelta iš 2 psl.)

redakcijoms, kurių ne vienas 
ta raėtg komentavo.

Ar Brežnevas tą raštą ma
tė, nežinia, bet sovietų kon
sulas paskambino kun. šar
kai, padėkojo už raštą ir pa
siūlė' 3 mėnesių svečio vizą 
į Lietuvą. Konsulas esąs i- 
sitikinęs, kad kun. Šarka, 
pamatęs, kokia^pažanga^ Lie
tuva padarė, pakeis savo 
nuomonę apie dabartinę Baž
nyčios padėtį Lietuvoje.

Kun. V. Šarka padėkojęs 
už pasiūlymą ir pataręs kon
sului pirmą tokią viza^ pada
ryti prieinamą visiems lie
tuviams, tada ir jis ja pasi- 
naudosias.

LATVIU JAUNIMO 
KONGRESAS

Tarp liepos 3 ir 7 d. 
Williams kolegijoje (Mass.) 
buvo Ketvirtasis latvių jau
nimo kongresas, kuriame da
lyvavo apie 400 jaunuolių, 
atvykusių ne tik iš įvairių 
JAV, Kanados vietovių, bet 
taip pat ir iŠ P. Amerikos, 
Europos ir Australijos.

Kongresas priėmė svarbią 
nutarimu, kurių paruošime 
dalyvavo išeivijoje ir Latvi
joje gyvenantis jaunimas.

Latvijai, kaip ir kitoms 
komunistų pagrobtoms tau
toms, gresia išnaikinimas.
Pvz., Latvijoje 1970 m. lat
vių dar buvo 56%, o dabar 
jau bėra 53% visų gyventoją. 
Nepriklausomoje Latvijoje 
kitų tautątebuvo 25%. Aiš
ku, kad jaunimui toks savo 
krašto “nulatvėjimas” ne
gali nerūpėti, todėl Latvijos 
ateities klausimas jų jau bu
vo svarstytas trečiajame kon
grese Belgijoje 1975 m. Ta 
proga tapo priimtas “Latvi
jos išsilaisvinimo fronto 
programos projektas”. Vė
liau jis buvo svarstomas 
tiek išeivijoje, tiek ir okup
uotosios Latvijos slaptoje 
spaudoje.

*
Siame kongrese ir buvo 

priimtas šisai projektas.

įdomu, kad jame numatyta 
siekti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos federacijos.

ICOSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATION

j ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
Į 1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
J ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuia- 
mintomi* karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tat 268-0068
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IS P.L.D. TORONTE 
SUGRĮŽUS

(Pabaiga)

PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNĖS
Pasaulio lietuvią sporto žaidynės — sakytume, laisvojo 

pasaulio lietuviu olimpiada - sutraukė virs 2,000 sportinin
kų ir kelis kart tiek žiūrovų. Jos tęse'si visą savaitę ir bu
vo tokios plačios, kad joms visoms sutalpinti reikėjo net 
septynių gimnazijų salių, Etobicoke stadijono, Lietuvių Na
mų patalpų ir dar septynių parką! Todėl, savaime aišku, nė 
vienas žiūrovas negalėjo visko apimti, ir reikėdavo pasi
rinkti, kur vykti ko pasižiūrėti.

Kaip “Tėviškės Žiburiuose“ (liepos 13 d. nr.) rašoma, 
“kaikuriose žaidynėse žiūrovai buvo labai aktyvus, prisi
dėdami entuziastiškai prie sportininkų laimėjimą. Ypač e- 
nergingi garsai lydėjo krepšinio baigmės rungtynes, kai 
tūkstantinė žiūrovų dalis šaukė už vienų ar kitų laimėjimus, 
lyg garvežiai būtų salėje važinėją.“

Kaip Žinia, tų krepšinio finalų laimėjo Chicagos 
“Neris“, sumušdamo mūsų So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos komandą 107:85 santykiu. BostoniŠkiai šiose žaidy
nėse buvo laikomi favoritais. Pakelyje j finalų jie gražiai 
supliekė australieČius (85—61), Hamiltono “Kovą" (83—69), 
ir stipriųjų Toronto “Aušrą” (89-84). Tik prieš Chicagų 
(ir jos vyrų didesnį ūgį) mūsiškiai, deja, neatsilaikė...

Pažymėtina, kad tame vyrų krepšinyje dalyvavo net 13 
komandų. Todėl bostoniškią sidabro medalis buvo šio to 
vertas...

Sidabro medalį nusipelnė ir mūsų bostoniŠke “Grandies“ 
komanda vyrų tinklinyje, vos nesudorojusi pirmąją 
vieta laimėjusios — ir vėl — chicagiŠkės “Neries“. Viso 
čia dalyvavo 6 komandos.

Jau pereitą kartą paskelbėme, kad adv. Rimantas Ivaška 
laimėjo pirmąja vietą .22 kai. “Free Pistol“ šaudymo var
žybose, o jo sūnus Darius ir Ramūnas parsinešė net penkis 
medalius iš lauko ir stalo teniso varžybų.

Jei būtą dar kitų laimėtoją bostoniečių, mes juos mielai 
paskelbsime.

Prie visą žaidynių pasisekimo prisidėjo daug rankų ir 
galvų, tačiau pačią mintį pagimdė ir sunkiausią naštą ne
šė sporto Žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas Pra
nas Berneckas.

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTE
Su sporto žaidynėmis dalyvių gausumu konkuravo Trečio

ji JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventė. Joje pasirodė iš 
viso 1,475 dainininkai iš 54 chorą(ak, tai visgi didelis 
skaičius!); vienų vaiką buvo per 300. Žiūrovų gi prisirinko 
virš 10,000, nors kai kas spėlioja ir didesniu skaičium.
Prie programos dalyvių, tiesa, dar reikia pridėti keletą tu
ziną lietuvią kanklininkų, taip pat ir estų dūdą orkestrą (gro
jusį parado meru) ir Toronto simfoninio orkestro narius, a- 
kompanavusius kai kurioms dainoms.

Jungtiniam chorui (dainavusiam įvairiomis kombinacijo
mis: vyrų-moterų; moterų; vyrą; vaikų) gana skirtingu tem- 
neramentu ir ne lygiai vienodu pasisekimu dirigavo Šie di
rigentai: St. GaileviČius, Br. Budriūnas, V. Verikaitis, A. 
Mikulskis, J. Govėdas, A. Jurgutis ir F. Strolia. Paskuti
nieji trys buvo visais atžvilgiais patys profesionaliskiausi, 
Šauniausi ir geriausioj formoj.

Musų milžiniškoj vokalinėj literatūroj yra visokiausių 
dainų, tačiau sunku būtą surasti blankesnių, skystesnių, 
nuobodesnių, negu tas, kurias teko atlikti V. Verikaičio di
riguojamoms moterims! Iš kitos pusės, būta šiai progai itin 
puikiai parinktų dalykų — K.V. Banaičio “Po aukštus kal
nus vaikščiojau“, kur susidarė labai gražūs stereofoniniai 
efektai (dirigavo A. Jurgutis), bemaž visos J. Govėdo ve
damos dainos, kiti sodrūs, melodingi ar įtaigiai harmoni
zuoti gabalai, - na, ir finalui Br. Budriūno “Mano protėvių 
žemė“ (B. Brazdžionio žodžiams), paties kompozitoriaus 
gal silpnokai padiriguota, bet savy pačioj nepaprastai emo
cionali ir muzikiniai logiška daina, atlikta sol. G. Čopkous- 
kienės, mišraus choro ir orkestro taip pilnakraujiŠkai, kad 
turėjo būti pakartota!

Būtų vertėję Budriūno dainą paduoti kur nors pradžioje, 
kada dar nebuvo išėję gana gausūs Kanados valdžios ats- 
tovai-garbės svečiai, nes jokia kita tokio didelio ir gra
žaus įspūdžio nepadarė. Šiaip choras dažniausiai dainavo 
gana neblogame lygyje.

Dainų Šventės organizaciniam komitetui pirmininkavo J.

(nukelta į 8 psl.)
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ŽODIS IR DAINA MAIRONIO PARKE
Liepos mėn. 22 d. Naujo

sios Anglijos kuopų, šauliai, 
Bostono ir Hartfordo ramovė- 
nai gražioje Maironio Parko 
svetainėje, ežero pakrantėje 
prie Worcesterio, Mass., su
rengė literatūros ir dainų va
karą žurnalui "Karys*’ pa
remti. Nežiūrint labai karšto 
oro, puikiai vėsinama žemu
tinė svetainės sale buvo už
pildyta abiejų organizacijų 
narių su šeimomis ir ju. bi
čiukų iš Worcesterio, Bosto
no, Hartfordo, Cape Codo, 
Rcchesterio, N.Y., ir pačio 
New Yorko miesto. Iš tolimų 
vietovių atkeliavę svečiai 
pradžioje atsigaivino ir su
sipažino su seniai matytais 
pažįstamais, apžiūrėjo nau
jąją poeto Mačiulio-Mairo
nio svetainę, išpuoštų me
niškais dail. A. Rukšteles 
Lietuvos istorinių vietovių 
paveikslais, kurių vaizduose 
atsispindi gražusis paliktos 
tėvynės kaimų ir miestų pei
zažas. Paskui svečiai buvo 
pakviesti i mažąją svetainę 
išklausyti dailiosios litera
tūros ir dainų programos.

Čia Bostono "Ramoves" 
skyriaus pirmininkas J. Viz
baras, rengėjų vardu visus 
pasveikinęs ir padėkojęs už 
atsilankymą, trumpu Žodžiu 
paaiškino lietuviškos spau
dos ir vienintelio karinės 
minties Žurnalo "Karys" 
reikšmę, mums plačiame pa
saulyje pasklidus, ir pami
nėjo “ Kario” įnašų mūsų ko
rinei istorijai.

Žurnalo kalbos ir literatū
rines dalies redaktorius Jo
nas Rūtenis savo Žodyje vi
sus sveikino "Kario" redak
cinio štabo vardu, pasi
džiaugdamas gausiu dalyviu

skaičiumi. Meninę vakaro 
programa pradėjo Bostono 
dramos samborio aktorius, 
žurnalistas Jurgis Jašins
kas, paskaitydamas ištraukų 
iŠ Elenos JuciOtes knygos 
"Pėdos mirties zonoje", ku
rioje vaizdžiai nupieštas Si
biro kalinio katorgos darbas 
ir dramatiška poeto Bernardo 
Brazdžionio eilėrašti "Pas
kutinis nuteistojo mirti žo
dis".

Po to solistas dr. Iz. Alis, 
akompanuojant muz. J. Pet- 
kaiČiui, padainavo dvi komp. 
St. Šimkaus stilizuotas lie
tuvių liaudies dainas: "Išė
jo tėvelis” ir "Tamsiojoj 
naktelėj".

Jonas Rūtenis savo kūry
bos dviem eilėraščiais: 
"Sostinė" ir "Pavasaris 
žilvičiuose supas" visus 
nukėlė į romantine Lietuvos 
sostinę Vilnių, kur Panerių 
kalvelių papėdėje Kunigaik
ščių miesto didingus pa
minklus ir bažnyčias ištiki
mai saugoja šventi Rapolai, 
Kazimierai, Mykolai, kur Ka
tedros požemiuose vaikščio
ja Barbora Radvilaitė ir kur, 
žilvičiams Žydint, jaunas 
partizanas, išeidamas Tėvy
nės ginti, paskutinį kartą at
sisveikina motina ir mylima- 
IQ-

Po poezijos eilių vėl nu
aidėjo lyriniai posmai muz. 
Mrozinsko: "Kampelis mie
las...", Švelniu baritonu 
dainuojami Izidoriaus Alio, 
akompanuojant muz. Jurgiui 
PetkaiČ iui, ir nuotaikingas 
Šimkaus “Pamylėjau vakar" 
Literatūrinę popietę užbai
gė rašytojas J. Rūtenis savo 
linksmu feljetoniniu vaizde-

į dešinę: Vytautas Kamantas (skautas) — išrinktas pirmininku; Julius Mi- 
čiudas, Argentinos Lietuvių Centro pirmininkas; Daina Kojelytė (frontinin- 
kė); Bronius Nainys — senosios valdybos pirmininkas; stovi iŠ kairės į de
šinę: Vaclovas Kleiza (ateitininkas); Romas Sakadolskis (nepriklausomas 
liberalas); Antanas Juodvalkis (tautininkas, neolituanas); kun. Antanas 
Saulaitis (skautas, tarptautinių ryšių specialistas); Mečys Ši įkaitis (krikš
čionis demokratas); dr. Algis Paulius (nepriklausomas) ir Saulius Kuprys 
(R.K. Federacijos, ALTos tarybos narys).

Jono Kuprio

liu "Atostogos", kuriame 
gyvai pavaizduota mūsų Šei
mos džiaugsmai ir nusivyli
mai.

Visiems meninės progra
mos atlikėjams publika kėlė 
audringas ovacijas. Progra
mos vedėjas J. Vizbaras pa
reiškė menininkams nuošir
džią padėką, nes jie savo 
honoraro atsisakė "Kario" 
spaudos paramai.

Po programos vyko bendra 
vakarienė, kurią skoningai 
paruošė' Maironio Parko vy
riausia šeimininkė Elena 
Kauševičienė su savo jaunom 
padėjėjom. Alfonsas Kause- 
vicius parūpino gaivinančių 
gėrimų bufetą. Svečiai vai
šinosi ir linksminosi, muzi
kai grojant, iki vėlybos nak
ties. Naujosios Anglijos 
Šaulių rinktines pirmininko 
Algio Zinkaus su sesėmis 
Šaulėmis tvarkomo j loterijoj

dail. Jono Rūtenio dovanotą 
meno paveikslą laimėjo wor- 
cesteriete Urlilienė ir hart- 
fordiškio ramovėno Vaclovo 
Nenorto medžio drožinį "Ru
giu varpos ramunėse" - dr. 
E. Jansonas iŠ Cape Codo. 
Laimėto ir dcu2“,is kitų su
aukotų dovanų. Visiems ren
gėjai taria nuoširdų ačiū!

Iš gražiai pasisekusio va
karo gautas pelnas paskir
tas "Kario” Žurnalui remti 
ir čia pat įteiktas jo admi
nistratoriui Leonui Bileriui, 
uz kų jis visiems rengėjams 
ir dalyviams nuoširdžiai pa
dėkojo.

Užbaigiant norėtųsi iš
reikšti nuoširdžią padėką 
Maironio Farko draugijos 
valdybai: pirm. Kaziui Ado
mavičiui, kurio mes savo 
tarpe labai pasigedome, už 
suteikimu veltui naudotis so-

įe ir visais jos įrengimais. 
Seimininkams Elenai ir Al
fonsui KauŠeviČiams bei jų 
padėjėjams dėkojame už tur
tingai paruoštą vakarienę ir 
bufetą, o visiems svečiams 
iŠ arti ir toli uz atvykimą ir 
gražų bendravimą.

J. V. SŪDUVAS

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tek: 798 - 286S 

Vedėja B. Sviklienė

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 $845.00 (su vadove p. Rudziuniene)

gruodžio 22 $1045.00 (dvieju savaičių)

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISU AMERIKOS IR KANADOS MIESTU su papildo
mu mokesčiu New Yorke.
KELIONES I LIETUVA 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiftnienė

Prices are bascd on doublc occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvon sutvariutm kvietimo dokumentus



Vietines
žinios

^mm***************************************************
PASKUTINIS PRIMINIMAS So. Boston, MA 02127) savo 

vardų, pavardę, amžių ir ad* 
resą.

Mielos šeimininkes, ku
rios norėtu radijo programų 
paremti, prašomos kų nors 
iškepti ir atvežti i geguži
nę.

Gavusieji platinti laimė
jimu bilietelius, prašome iš
platintų aiškiai užpildytas 
šakneles pasiusti su pini-

resu arba atve*zti (.geguži
nę, o neišplatintus tuoj gra
žinti, nes yra norinčių jųjų 
gauti.

Autobusas išeis nuo So. 
Bostono lietuviu piliečių 
d-jod (368 W. Broadvvay) 
1:30 vai. popiet.

Valentina ir Steponas 
Minkai
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Paskutinį kartų norime 
priminti, kad ateinantį sek
madienį, rugpjūčio 13 d.,
Romuvos parke Brocktone 
bus seniausiu N. Anglijoje 
lietuviškų radijo programų 
gegužine ir N. Anglijos lie
tuvaites gražuolės rinkimai.
Kas dar neužsirašė dalyvau
ti gražuolės varžybose, pra
šome paskubėti atsiusti V.
Minkienei (502 E. Broadvvay gaiš aukščiau nurodytu ad-

P.L.D. TORONTE ...

R. SimanoviČius, švente atidaręs, ėjos gale vadovavęs 
žymenų šventes muzikiniams vadovams įteikimui.

Reikia paminėti, jog po šventes didelė minia traukė To
ronto gatvėmis link paminklo žuvusiems uz Kanados laisve, 
kur buvo padėtas vienas vainikas mirusiems už Kanados, o 
kitas ui Lietuvos laisvę pagerbti. Po Žios eisenos Žmonės 
skubėjo į didįjį banketų, kur išklausyta dar bent 14 kalbu 
lietuviškai ir angliškai (tiesa, Dainų šventėje buvo kalbė
ta ir sveikinta labai taupi ai - bravo!).

MOKYTOJU SAVAITĖ IR KITA
Greta šiandien ir seniau Čia aptartų renginiu, Pasaulio 

Lietuvių Dienomis dar vyko eilė neminėtų pasilinksminimu 
(pvz., jaunimo kelionė laivu Ontario ežere), kelios įspūdin
gos pamaldos, Melbourne’o dainos sambūrio koncertas, Vil
niaus krašto lietuvių suvažiavimas, liet. kunigų sąskrydis. 
Literatūros ir muzikos vakaras Lietuvių Namuose, Dvylik
toji lit. mokyklų mokytojųstudijų savaitė ir kt.

Apie mokytojų savaitę tektų paminėti, kad ji niekada ne*- 
ra buvusi tokia gausinga (83 pedagogai iš 9 valstybių!) Bū
ta geru diskusiniu pranešimu beveik visais Šiuo metu lietu- 
viškųmokyklų mokytojams ir tėvų komitetams (taip pat ir 
eiliniams mokinių tėvams) rūpimais klausimais. Daugelis 
pasiautų bei referatu bus išspausdjnta ateinančiuose JAV 
LB Švietimo Tarybos leidžiamų‘‘Svietieo gairių” numeriuo
se. Pastebėtina, kad “Keleivyje” jau buvome iŠ anksto 
atspausdinę ir glaustai pakomentavę šios mokytoju studijų
savaitės programa (zT. birz. 6 d. nr.).✓ ’

Sį karta mokytojų suvažiavime didesni vaidmenį vaidino 
ne Chicagos, o kitu vietovių mokytojai (chicagiečių. mala 
tebuvo). Gal dėl to ir sutviskėta šviesesniu ir šviežesnių 
kūrybiniu impulsu.

iŠ bostoniečių grupinėj paskaitoj dalyvavo M. Drunga, 
kalbėdamas apie okupuotosios Lietuvos istorijos de'stymo 
problemas.

BAIGIANT
Šiaip įvairiuose torontiškio festivalio renginiuose matė

si labai daug bostoniškiu - choristų, sportininkų, kitu pro
gramos daliu dalyvių, na, ir apsčiai svečių.

Baigiant, tegalima pasidžiaugti dideliu Pasaulio Lietuviu 
Dienų pasisekimu. Jos parodė, kad mūsų pasaulinės Ben
druomenės organizacijos rėmuose dar esti pakankamai j- 
kvėpimo, iniciatyvos ir tęsėjimo sudėtingiems ir didelę i- 
šeivijos lietuvių masę pritraukiantiems darbams atlikti. O 
P.L.B. seimo nutarimai, kuriu svarstyme bei priėmime ak
tyviai dalyvavo dešimtys viduriniosios ir net jaunesnės ge
neracijos atstovu, savo ambicingumu bei platumu deda ne
lengvą atsakomybę ant kaip tik tų versliųjų, dar nepavargu
sių darbuotojų pečių. Jei toj atsakomybėj bus ištverta su 
tokiu pačiu entuziazmu, kuriuo jinai buvo prisiimta, tuomet 
lieka vilties ir bent dėl artimesnės ateities lietuviškosios 
veiklos gajumo.

IŠNUOMOJAMAS 

5 kambarių gerai įrengtas 
butas 3-me aukšte Dor- 
chestery. Skambinti 
825-9588

AUKOTOJU S4RASO 
PAPILDYMAS 

Bostoniškiu, aukojusių 
Pasaulio Lietuviu Dienoms
sąrašuose per klaida liko 
neįrašytas dar vienas bene 
ankstybiausiųir didžiausių 
aukotojų. Tai sol. Stasys 
Liepas, dar vasario mėn. 
pradžioj mūsų III-jų, dainų 
šventę Toronte parėmė* 100 
dol. auka.

Red. pastaba: Paskelbė
me tai, ką LB komitetas pra
nešė. Apie St. Liepos auką 
iki šiol niekas nebuvo pra
nešęs.

t♦♦♦♦♦♦♦
J♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
t.

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

♦♦♦
i♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BALTIC REALTY £ iftSttRANCfc 

A G B M CIT
Vedšįa: Red» #, e »A»H 

Tel. 2684030
587 E. Broadųrrfy, Sd. Bnoton, Mato.

• Draudžia AUTOMOBILIUS am> vfaų rūšių atmiifiingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
Ir nuo nelaimingų
• HOMEOWNElt$’ išlipti bet kuriame
miestu kvartale.
• Tarpininkauja norintiejųa jpiMliųti gr aidktt

lį The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

♦ i ♦♦♦
ų Parduodame tiktai vaistus, išpildoma gydytojų i
♦ eeptus ir turime visus gatavus vaistau.

Jei reik vaistų — eikit | Uetuviikų vaistfaų.
Bav. Emanuel L. Bosengard. B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
Tefefeuaa AN 8-6026

♦♦♦
iNue 9 vaL ryto iki 8 vaL v, (fakyrus kveotadienioa ir

•♦•♦♦e****/*/***

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO. 

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay
So. Boston, Mus. 02127

Telefonas: (617) 268-0764

Darbo
kasdien 9-5
Penktadieniais 947 

Šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

AbUni Adidb^Mdbni^iBA

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iŠ stoties WNSR 1380 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1 <30 vaL po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių'santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. '

šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gelių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston, Mess. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

MASTER ELECTRICFAN

Industrial — Residential 
— ComiuerOižd — 

NavC-anu Work
Free Estimates

CSfi

Charles A. Oaitųnuskas 
386.4890

♦♦

♦♦
♦♦♦♦
♦

'aoeooaooooooooeooooeoGosooomMOOooeoaouoooooooooa

ATVIRAS DARŽOVIŲ IR VAISIŲ TURGUS

Thomas Parke, So. Bostone, kiekvieną ketvirtadienį, 
pradedant rugpjūčio 4 d., nuo 6:30 vai. ryto iki 1:00 
vai. popiet vyksta atviras daržovių ir vaisių turgus. Tai 
vienintelė proga betarpiškai nusipirkti iš augintojų 
daržovių ir vaisių. Visi kviečiami ta proga pasinaudoti.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alpbonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

įiaeeaeeeeeeee.eeee***************-1
NAMAKSY - ZAMM1TO 

Insurance Agency, Ine.
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

******************MM**M*MMM

Money for your new house.
Now that you’ve found the perfect house, 

check out The First for a mortgage loan to mateh.

The First
tQUtt«OU»«
LENDER

THE FIRST NATIONAL BANK Of BOSTON 
Mmeer q>C

J
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Vietinės žinios
MILIJONAI NESUMOKĖTU 

MOKESČIU
Seimelio respublikonų va

das Froncis Hatchas pas
kelbė, kad Massachusetts 
valstijos mokesčių mokėto
jai skolingi mažiausiai 100 
mil. doleriu, o gal net ir 200 
mil.

(domu, kad tarp tų laiku 
nesusimokėjusių yra dauge
lis turtingų asmenų ar įmo
nių. Štai 512 mokėtojų sko
lingi net 9 mil. 100 tūkst. 
dol., taigi kiekvienas po 
17,770 dol.

įmonės, išmokėdamos sam
diniams atlyginimus, išskai-

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL

12:10 - 1:00 vai.
1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. Tet 586-7209

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
La Šalie, P. H8P 1CA Canada

eeeeee**eeeee«*ee*e*ee*ee**e*ee*ee*eee»eee«*e**«ee*»*****M)
WORCESTER1O LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas

23 Shirley Rd, Shrew*bury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadivay So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit*

268-4662

to is jų įstatyme numatytu 
sumų, bet daug jų tų sumų 
neineša (valstijos kasų. 
Tokių skola siekia 20 mil. 
dol. Taip pat apie 30 mil. 
dol. iš pirkėjų surinktųjų 
“sales" mokesčių tebėra 
laikoma biznierių Kišenėse 

W. BULGER - 

SENATO PREZIDENTAS

Kevinui Harringtonui at
sistatydinus, Massachusetts 
senato prezidentu (pirminin
ku) išrinktas rašytojų Ant. 
Gustaičio ir St. Santvaro 
kaimynas, southbostoniŠkis 
šen. ffilliamas M. Bulgeris. 
Iki šiolei jis buvo senato 
daugumos vadas.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Rugpjūčio 13 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų radi
jo piknikas.

Rugsėjo 10 d. LB rengia
mas Tautos šventės minėji
mas So. Bostone.

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo- 
Š.ama Lietuvių diena.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

Rugsėjo 24 d. 4 vai po
piet Stepono Dariaus posto 
Auxiliary banketas.

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas” 
koncertas So. Bostono lie- 
tuviųpiliečių d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris

Spajio 8 d. Bgltųd—įe* 
rengidtnas estų smuikinin
kės Cermen Fri* koncertas.

Spalio 8 d Providence,
R.I., veteranų auditorijoje 
“Grandinėlės” koncertas.

Spalio 15d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų koncertas.

Lapkr. 4-5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” koncer
tas Brocktone

Lapkr. 12 d. Baltųd—jos 
rengiamas Donos Stankaity- 
tės koncertas.

Lapkr. 19 d. Lietuvos ko- 
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

Lapkr. 19 d. 3 vai, po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS TURĖTŲ TURĖT 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietuvių or
ganizuotos veiklos istorija. Ji turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama mūsų jaunimui, kad jis 
susipažintų su mūsų tėvų ir tėvelių istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gyvenimo istorija. J« skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydą-*, teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis, techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentas Povilas P. Dargis. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas, parašytas visiems suprantairetm lietuvių ir anglų kalbomis, kietais 
viršeliais liuksusiniai išleistas. Kaina tik $6.00. Užsisakyti SLA Centre. 
307 West 30th St.. New lork. N. V. 10001. Tel Į212]-563 2210.

LIITUVIU RADIJO PROGRAMŲ
45-sis metinis, linksmas, didysis

PIKNIKAS
SEKMADIENf, RUGPlOČIO 13 d.,
ROMUVOS PARKE, 71 Claremount Avė. BROCKTONE

PROGRAMA prasidės 4-tų vai. po pietų:
1. Bostono Liet. Etnografinis Ansamblis, vad. Gitos 
Kupčinskienės
2. Liet. taut. Šokėjai, vad. Ivaškų

3. Metinis gražuolės “Miss Lithuania of N.E.” rinkimas
4 Šokiu varžybos (Mickey Haberek ork.) su dovanomis 
laimėjusiems.
5. Laimėjimo ir įžangos dovanos
6. Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir draugiški 
gėrimai.
BUSAS IŠEIS nuo So. Bostono Liet. Pil. d-jos, kampas 
E ir Broadivay, So. Bostone, 1:30 vai. po pietų.
BUŠO kaina į pikniką. ir atgal $3.50
ĮŽANGA į PIKNIKĄ suaugusiems $2.00 - vaikams 75<

Iki malonaus pasimatymo piknike!

STEPONAS ir VALENTINA 

MINKAI

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tyto Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALYEAYS TU t LEADER

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadway 
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
266-2500

uannran oi»o.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon., Tues , Wed. & Fri. 
Thurs. - 8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon




